
 
 

โครงการฝกึอบรมหลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์” 

 ระดับต้น     รุ่นท่ี ๙   ระหว่างวันที่  ๙  - ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๕           
 ระดับกลาง  รุ่นที่ ๙   ระหว่างวันที่  ๑๖ - ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 ระดับสูง     รุ่นที่ ๙   ระหว่างวันที่  ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

                  จัดโดย  สถาบันการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์ 
  ------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศ คณะกรรมการก ิจการกระจายเส ียง ก ิจการโทรทัศน ์ และก ิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้มีความรู้ในการประกอบวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ทุกสื ่อ ตลอดจนบุคคลทั ่วไปที ่สนใจและสมัครใจสามารถเข้ารับการอบรมหลักสตูร                 
ผู้ประกาศฯ รวมถึงเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ทั้งนี้ โดยหลักการผู้สนใจเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศฯจาก กสทช. ได้นั้น จะต้องผ่านการ
อบรมผู้ประกาศฯทั้ง ๓ ระดับได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง 

กรมประชาสัมพันธ์ ได้เห็นถึงความส าคัญดังกล่าว โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ความ
ร่วมมือ (MOU) ร่วมกับส านักงาน กสทช. ครั ้งที ่ ๖  เมื ่อวันที ่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในการจัดอบรม
หลักสูตร ผู้ประกาศฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของบุคคลในแวดวงวิชาชีพกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ให้มีมาตรฐานความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทันกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน  ในด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความรู้ทั่วไปด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาทักษะวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานการใช้ภาษาในการออกสื่อฯ ทั ้งนี ้ เพื่อให้ผู ้ประกอบวิชาชีพกิจการ ด้าน
สื่อสารมวลชน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท าหน้าที่สื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม การค านึงถึง
ประโยชน์สาธารณะ เพื่อการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป จึงได้มอบหมายให้สถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ จัดการอบรมทุกระดับเป็นรุ่นที่ ๙                               

                                                                                  /๒. วัตถุประสงค์... 
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๒. วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ   
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                   
                   ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบเพ่ือขอรับ
บัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  จากส านักงาน กสทช.                          
                   ๒.๓ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการท าหน้าที่สื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้มีเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานใน         
แวดวงวิชาชีพกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์  

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้ประกาศ ผู้ด าเนินรายการหรือผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของ
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

๔. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม    มี ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับต้น  ระดับกลาง  และระดับสูง 
  ผู้สมัครเข้ารับการอบรมในแต่ละระดับ  จะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
  ๑) มีสัญชาติไทย 
  ๒) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
  ๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม 
                   ๔) ผู้สมัครเข้ารับการอบรมระดับกลาง จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
   - เป็นผู้ผ่านการอบรมระดับต้น 

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์)                
  ตั้งแต่ปริญญาตรี  ขึ้นไป 

๕) ผู้ที่ผ่านการอบรมระดับกลางมาแล้วให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการอบรมระดับสูงได้ 

๕. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  ระดับต้น จ านวน ๔๕ คน 
  ระดับกลาง จ านวน ๔๕ คน 

ระดับสูง จ านวน ๔๕ คน 
 

๖. โครงสร้าง... 
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๖. โครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรม 
  การฝึกอบรมแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง รายละเอียด

หลักสูตร (รวม ๘๖.๓๐ ชั่วโมง) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ระดับต้น (รวม ๒๖ ชั่วโมง) 
  ๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  (๓ ชั่วโมง) 
 ๒) กฎหมายที่ต้องรู้  (๓ ชั่วโมง) 
 ๓) สิทธิผู้บริโภค  (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
 ๔) เทคนิคการจัดรายการประเภทต่างๆ  (๓ ชั่วโมง) 
 ๕) รูปแบบการก ากับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
 ๖) คุณธรรม จริยธรรมและความน่าเชื่อถือของสื่อ  (๓ ชั่วโมง) 
 ๗) กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ (๔ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
 ๘) บทบาทสื่อต่อความรับผิดชอบในสังคม  (๒ ชั่วโมง) 
 ๙) การใช้ภาษาอย่างไรให้สื่อสารส าเร็จ  (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)  
                   ๑๐) ฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  (๓ ชั่วโมง) 
          ระดับกลาง (รวม ๒๙ ชั่วโมง) 

 ๑) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองกับสื่อในบริบทของประชาสังคม   
    อาเซียน (๓ ชั่วโมง)      

 ๒) สิทธิของสื่อในการสื่อสารและการประกอบการ (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
 ๓) สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
 ๔) ทักษะของผู้ด าเนินรายการ (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
                   ๕) เทคโนโลยีในอนาคต (๒ ชั่วโมง) 
 ๖) ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ (๓ ชั่วโมง) 
 ๗) การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
                   ๘) สื่อกับความน่าเชื่อถือในสังคม (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
                   ๙) การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (๓ ชั่วโมง) 
                  ๑๐) กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ (๔ ชัว่โมง ๓๐ นาที) 
                 ๑๑) จิตวิทยาสังคม (๒ ชั่วโมง) 
                 ๑๒) ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร (๑ ชั่วโมง) 

        ๑๓) ฝึกปฏิบัติเทคนิคการใช้เสียงจัดรายการ/อ่านข่าว (๓ ชั่วโมง) 
/ระดับสูง... 
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ระดับสูง (รวม ๒๕.๓๐ ชั่วโมง) 
 ๑) ความรู้ด้านยุทธศาสตร์เชิงรุก ASEAN  (๓ ชั่วโมง) 
 ๒) ความรู้เกี่ยวกับ กสทช. กับสื่อ  (๒ ชั่วโมง) 
 ๓) แนวโน้มโลกด้านสื่อสารมวลชน  (๓ ชั่วโมง) 
 ๔) บริการธุรกิจสื่ออย่างมืออาชีพ  (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
 ๕) สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและผู้บริโภค  (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 
 ๖) สื่อกับการก ากับดูแลตนเอง (Self-Regulation)  (๓ ชั่วโมง) 

 ๗) กิจกรรมเครือข่ายสมัพันธ์  (๔ ชัว่โมง ๓๐ นาที) 
 ๘) การด าเนินรายการสร้างสรรค์สังคม  (๓ ชั่วโมง) 
 ๙) ความรู้เกี่ยวการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบเพ่ือรับบัตรผู้ประกาศ  (๔ ชั่วโมง)       

๗. วิทยากร 
  - วิทยากรผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์จากภาครัฐ  และภาคเอกชน 
๘. รูปแบบและวิธกีารฝกึอบรม 
  - รับฟังบรรยาย 

- ฝึกภาคปฏิบัติในห้องสตูดิโอ 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

๙. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัด 

ผลผลิต ตัวชี้วดั เกณฑ์การวัด 
๑. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีความรู้                            
ความเข้าใจในความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ                    
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และมีทักษะการเป็นผู้ประกาศ 

 ๑. ร้อยละของผู้เข้ารบัการอบรม                      
 ที่มีความรู้ ความเข้าใจ 

๑.ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ                
      ในการเข้ารับการฝึกอบรม 

     ๒.ร้อยละของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม     
   พึงพอใจในการบริหารจัดการ 
   หลักสูตร 

๒. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๓. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีความตั้งใจ                        
       และเข้ารับการฝกึอบรมตาม                         
      ระยะเวลาหลักสตูร 

๓. ร้อยละของเวลาฝึกอบรม                    
   ตลอดหลักสูตรของผู้เข้ารบั                     

        การฝึกอบรมแต่ละคน 

๓. เวลาเรียนไม่น้อยกว่า                
   ร้อยละ ๘๐ 

๑๐. ระยะเวลา... 
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๑๐. ระยะเวลาด าเนินงานการฝึกอบรม 

  ระดับต้น รุ่นที่ ๙  ระหว่างวันที่  ๙ - ๑๑    สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
  ระดับกลาง รุ่นที่ ๙  ระหว่างวันที่  ๑๖ - ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

ระดับสูง รุ่นที่ ๙  ระหว่างวันที่  ๒๔ - ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๑๑. สถานที่ฝึกอบรม 

  สถาบันการประชาสัมพันธ์   กรมประชาสัมพันธ์ 

๑๒. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

  - งบพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ 

  - ค่าลงทะเบียนจากบุคคลภายนอก ระดับต้น จ านวน ๓๕ คน ๆ ละ ๓,๕๐๐.- บาท          
เป็นเงิน  ๑๒๒,๕๐๐.-  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
                   - ค่าลงทะเบียนจากบุคคลภายนอก ระดับกลาง จ านวน ๓๕ คน ๆ ละ ๔,๐๐๐.- บาท          
เป็นเงิน  ๑๔๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนสีห่มื่นบาทถ้วน) 
                   - ค่าลงทะเบียนจากบุคคลภายนอก ระดับสูง จ านวน ๓๕ คน ๆ ละ ๔,๕๐๐.- บาท  
เป็นเงิน  ๑๕๗,๕๐๐  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
๑๓. การช าระเงินค่าลงทะเบียน 

  การช าระ เงินค่าลงทะเบียนหลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ              
กิจการโทรทัศน์” รุ่นที่ ๙  ระดับต้น  ระดับกลาง  และระดับสูง  ช าระได้  ณ  ส่วนอ านวยการ ชั้น ๑ อาคาร
สถาบันการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์   ในวัน และ เวลาราชการ 
                  ในกรณี ช าระเงินเป็นแคชเชียร์เช็คให้สั่งจ่ายในนาม  เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของ
สถาบันการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์ 
                   ในกรณีช าระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร ให้โอนไปยังเลขที่บัญชี ๑๘๔-๐๐๑๔๑ ๗๒ 
ธนาคารกรุงไทย สาขากรมสรรพากร ชื่อบัญชี  เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของสถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
                    *** กรุณาน าเลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานมาด้วยเพ่ือกรอกในใบเสร็จรับเงิน 
กรณีไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามก าหนด สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน 
 

/๑๔. หลักฐานการรบัสมัคร... 



๖ 
 

๑๔. หลักฐานการรับสมัคร 
  ๑๔.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ 
  ๑๔.๒ รูปถ่ายสี ขนาด ๒ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 

๑๕. การประเมินผลการฝึกอบรม 
๑๖.๑ ผู้อบรมท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรม 

  ๑๖.๒ กสทช. สังเกตการณ์การมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่าง         
การฝึกอบรม 
  ๑๖.๓ ผู้อบรมกรอกแบบประเมินผลรายวิชา เพ่ือประเมินเนื้อหา วิทยากร และวิธีการ
ฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมทุกวิชา 
  ๑๖.๔ ผู้อบรมกรอกแบบประเมินโครงการ (ท้ายหลักสูตร) เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม 

๑๖. การมอบประกาศนียบัตร 
  สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จะมอบประกาศนียบัตรออกโดย           
กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับส านักงาน กสทช. ให้แก่ ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีเวลาฝึกอบรม            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของเวลาการฝึกอบรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร                      
๑๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑๘.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในความรู ้ต่าง ๆ เกี ่ยวกับ        
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการเป็นผู้ประกาศที่มีมาตรฐาน สามารถน าความรู้และ
ทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                        

๑๘.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อมมั่นใจในการเข้ารับการทดสอบเพ่ือขอรับบัตร        
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  จากส านักงาน กสทช.                             
                   ๑๘.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานในแวดวงวิชาชีพกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ และตระหนักถึงความส าคัญของการท าหน้าที่ความรับผิดชอบของสื่อ ที่มีต่อสังคม  
และประเทศชาติ 

๑๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 

  สถาบันการประชาสัมพันธ์   กรมประชาสัมพันธ์ 
                                                                          
 

*************************************************************************** 


